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1پاسخگوي نيازهاي امروز كشاورزي جهان باشد؟ قادر است »بوم شناختيكشاورزي «آيا 

3اسفنديار عباسيو  2حميرا شريفي: برگردان    ليم لي چينگ: يسندهنو  
 

مانمقدمه مترج  
دليل اين تحول بي . زافزون دولت ها و ملت ها به كشاورزي غيرشيميايي هستيمامروزه در سراسر جهان شاهد گرايش رو

سابقه چيست؟ در چند دهه اخير با آگاهيِِ بيشترِ دولتمردان در كشورهاي پيشرو، شاهديم كه به تدريج كشاورزي بوم 
يكي از داليل . است به طرز چشمگيري جاي خود را در برنامه ريزي و سياستگذاري اين كشورها باز كرده 4شناختي

اصليِ شتاب گرفتنِ اين پديده تاريخي در دو دهه اخير، انتشار مطالعات علمي اي است كه ثابت كرده كه برتريِ بازده 
مقاله حاضر به بررسي برجسته ترين اين مطالعات مي . كشاورزيِ شيميايي بر كشاورزيِ غيرشيميايي افسانه اي بيش نيست

.                   را براي برنامه ريزان و سياستگذاران در كشورهاي در حال توسعه از ميان بردارد پردازد تا اين مانع ذهني  
 

اين نظام كشاورزي بر بهره برداري . كشاورزي بوم شناختي رويكردي بومي به امر زراعت، دامداري و باغداري است
در كشاورزي بوم شناختي همچنين به . ر شيميايي تاكيد داردپايدار از منابع طبيعي و پرهيز از نهاده هاي پرهزينه و زيانبا

مشاركت فكري و همكاريِ كشاورزان محلي با هم به منظور دستيابي به خوداتكايي و خودكفايي در سطح ملي توجهي 
در اين نظام همچنين تالش مي گردد كه با توليد و توزيع محصوالت كشاورزي براي مصرف محلي از . ويژه مي شود

براي حمل و نقل و ذخيرة درازمدت محصوالت ) و تحمل هزينه هاي روز افزون مرتبط با آن(ف بيهوده انرژي مصر
.                                                                                                                      كشاورزي كاسته شود  

 
له وظيفه اصلي خود را ارائه خالصه اي از يافته هاي تحقيقاتي در اقصي نقاط جهان مي داند، به از آنجاييكه نگارنده مقا

از اين رو براي سودمندتر كردن ترجمه حاضر براي . توصيف روش هاي غيرشيميايي اي كه از آنها نام مي برد نمي پردازد
يِ كمتري دارند توضيحاتي در حاشيه در توصيف با كشاورزي بوم شناختي آشناي فارسي زبان كهآندسته از خوانندگان 

مسلما ارائه اين اطالعات به اين معني نيست كه همه اين روش ها براي استفاده در . روش هاي غيرشيميايي افزوده ايم
افه براي عالقمندان به روش هاي مناسبِ كشاورزي بوم شناختي در ايران حاشيه ديگري نيز به متن مقاله اض. ايران مفيد اند

كرده ايم كه در آن منابع منتشر شدة حاويِ روش هايِ بوميِ كشاورزي در ايران و ديگر اقليم ها و فرهنگ هاي مشابه 
                                                                                                                        .            آمده است

 
وجه به انتشار وسيع يافته هاي پژوهشيِ روشن و قاطع در ارتباط با برتري فني، اقتصادي، زيست محيطي، بهداشتي و با ت

: نهاد فرامليتي كشاورزي«(اجتماعي كشاورزيِ بومي، و افشاي هر چه گسترده ترِ ماهيت استعماريِ كشاورزي شيميايي 
، تالش براي جايگزين كردن 5)22222222، صفحه 220220220220ره بله، شما، سن»ضرورت نهادشناسي در تبيين الگوي بومي پيشرفت

بسياري از كشورهاي جهان اين فرآيند را از . كشاورزي شيميايي با كشاورزي غيرشيميايي امري معقول و ضروري است
نِ در كشور ما، تاكيد راهبردي بر اصالح الگوي مصرف و ضرورت اتخاذ سياست هاي پشتيبا. مدت ها پيش آغاز كرده اند

پيشرفت بومي و اقتصاد مقاومتي، داليل محكم ديگري در راستاي ضرورت كنار گذاشتن نهاده هايِ زائد و زيانبار 



 

2 

 

در خدمت اصالح «سايت اطالع رسانيِ . قرار داده استان كشاورزو سياستگذاران ، شيميايي پيشِ روي برنامه ريزان
يبان، اطالعات مشخصي پيرامون مراحل و ملزومات گذار ، به منظور تسهيل انجام مطالعات علمي پشت»الگوي مصرف

تدريجي از كشاورزي شيميايي به كشاورزي بومي در سطح كالن ملي، همراه با جزييات اجراييِ برگرفته از تجارب ديگر 
            .               اينترنتي زير قابل مطالعه است هاي ، گردآوري كرده كه در آدرس)مشخصا اتريش و كوبا(كشورها 

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_ag.htm   

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo_MDCPerez.pdf 
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo.pdf 

ايران مهيا شده  هايو روستا هاكشاورزي بوم شناختي در شهرهمچنين از طريق اين سايت خدمات آموزشي براي ترويج 
.است كه نمونه هايي از اين خدمات در آدرس اينترنتي زير معرفي شده است  

www.eabbassi.ir/localdevelopmenteducationproductiveurbangreening.htm 
____________________ 

 
 مقدمه

مطرح مي  غير شيميايي است،كشاورزي ، كه شامل انواع نظام هاي شناختي درباره كشاورزي بوم ينغالبا سؤالي بنياد
كه بتواند نيازهاي غذايي امروز دنيا را تامين كند؟ اگر چه بسياري  به اندازه كافي بازده دارد شيوه كشاورزيآيا اين : شود

پسنديده تر براي توليد  ويكرديرمحيطي و سالمت جامعه، كشاورزي بوم شناختي  منظرِ زيستاز مردم موافق اند كه از 
كه روش هاي غير شيميايي كشاورزي، به لحاظ  دارندكشاورزي است، اما كماكان برخي از صاحبنظران همچنان واهمه 

                                                                            . باشد، قادر به رقابت با كشاورزي شيميايي نتر بازده پايين
 

ان مي دهد كه در اين راستا را برطرف مي كند و نشابهامات موجود كه  يمطالعاتشواهد نوشته حاضر خالصه اي است از 
نقاط مختلف جهان اشاعه يافته كشاورزيِ  روش هاي كشاورزي غير شيميايي كه با توجه به بوم شناسي و پيشينه فرهنگ

                                                                                                             .مولد و پربازده اند اند در واقع
 

 عموما در كشورهاي توسعه يافته بازده كشاورزي بوم شناختي در مقايسه با كشاورزي متداول تقريبا يكسانخالصه اينكه، 
بسياري از كشاورزان در اين كشورها، بر خالف تر است چرا كه در كشورهاي در حال توسعه اين عملكرد بهاما . است

كشاورزان در كشورهاي توسعه يافته، كماكان از برخي از روش هاي بوم شناختيِ سنتي خود استفاده مي كنند و لذا 
لكرد تمركز نوشته حاضر عمدتا بر مطالعاتي است كه عم .توانايي بيشتري در كنارگذاشتن نهاده هاي شيميايي دارند

                                                             .شاورزي بوم شناختي در كشورهاي در حال توسعه را محك زده اندك
   

  6شواهد موجود بر اساس مطالعات مرتبط با مدل سازي جهاني ■
مورد، نسبت بازده ميانگين  293293293293تحقيقاتيِ  اوست كه با استفاده از يافته هاي 7يكي از مطالعات اخير اثر بجلي و همكاران

كشت غيرشيميايي به كشت شيميايي براي محصوالت مختلف غذايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه راه 
در اين مطالعه معلوم شده كه در كشورهاي توسعه يافته اين نسبت براي غالب محصوالت كمي پايين . محاسبه كرده است

به طور متوسط، در كشورهاي توسعه يافته ميانگين بازده . است 0000/1111اغلب كشورهاي در حال توسعه بيشتر از  و در  0000/1111تر از 
بازده زراعت شيميايي است اما در كشورهاي در حال توسعه ميانگين بازده كشاورزي غير % 92929292زراعت غير شيميايي 

                                                                                  .كشاورزي شيميايي است بيش از بازده% 80808080شيميايي 
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  جهاني مي توان بصورتيي كه در سطح كه مقدار غذا ه اندبراساس نسبت هاي به دست آمده پژوهشگران مدلي ساخت

 كه روش هاي غير نده اايشان دريافت. نده ازير كشت جهان توليد كرد را محاسبه نمود فعليِ غيرشيميايي در اراضيِ
 دون ب راحتي نيازهاي غذايي جمعيت فعلي جهان، و احتماال حتي جمعيتي وسيع تر، را تامين كنند شيميايي قادرند به

                                                                                   . بيشتري باشد اراضيِاينكه نيازي به زير كشت بردن 
 

  نشان داده است كه به رغم واهمه بسياري از صاحبنظران در مورد نبود كودهاي آليِمذكور وه بر اين، مطالعه عال
به طور طبيعي مقادير قابل توجهي نيتروژن در خاك  8،محصوالت پوششي و كاشت رعايت تناوب كشتبا جايگزين، 

                                                       .ايسه استكودهاي شيميايي قابل مقعملكرد كه با مي شود، به ميزاني ذخيره 
 

را براي جهانيان غذاي كافي  بر اساس اين مدل سازي جهاني مي توان درك كرد كه كشاورزي غير شيميايي پتانسيل توليد
       . ته باشدمنابع طبيعي را به دنبال داشمحيط زيست و داراست بدون اينكه آسيب هاي كشاورزي شيميايي به 

 
شواهد موجود بر اساس بررسي طرح هاي كشاورزي بوم شناختي در اطراف دنيا ■  

كشور دنيا وقتي كشاورزان از  57575757معلوم كرد كه در  9طرح پژوهشي توسط پِرِتي و همكاران 286286286286هاي بررسي يافته 
تغيير روش دادند، ميانگين ) ه از منابعبا تاكيد بر صرفه جويي در استفاد(كشاورزي شيميايي به كشاورزي بوم شناختي 

                                                                                                              .بود% 79797979افزايش بازده برابر با 
 

ن طرح ها مورد استفاده قرار گوناگوني براي حفاظت از منابع كشاورزي در اي فناوري هايروش ها و قابل توجه اينكه   
پرهيز از  11،مديريت يكپارچه مواد مغذي موجود در خاك 10،يكپارچه آفات مديريتاز اين جمله مي توان به  .ه بودندگرفت  

و ذخيره  آباستحصال  13كشاورزي با حاشيه جنگلي، 12،بي مورد زمين براي حفاظت از رطوبت و مواد آلي خاك شخم  
اين روش ها نه تنها به . را مي توان نام برد 15و آبزي پروري با كشاورزي پروريدام تلفيقو  14در مناطق خشك،سازي آن 

اثرات  پژوهش حاكي ازيافته هاي كما اينكه . ه استطبيعي نيز كاست بلكه از آسيب به منابع  ه افزايش بازده منجر شد
 زراعي،  افزايش بهره وري در مصرف آببه مي توان جمله زيست و منابع طبيعي بوده است، از اين طلوب بر محيط م

                                                                . اشاره كرد و كاهش نياز به آفت كش هاي شيميايي 16ترسيب كربن

 
. رار گرفتطرح پژوهشي مورد بررسي ق 208208208208هاي در مطالعة ديگري كه توسط پِرِتي و هاين جلوتر انجام شده بود، يافته   

مورد از اين طرح ها كه در آنها ميزان بازده براي بعد و قبل از تغيير رويه در  89898989در اين مطالعه معلوم گرديد كه براي 
كشت و زرع عرضه شده بود، كشاورزان با بكار گرفتن روش هاي كشاورزيِ غيرشيميايي توانستند بازده توليد خود را از 

                                                 . بخشند بهبود) در كشت آبي(درصد  10101010تا  5555و از ) در كشت ديم(درصد  100100100100تا  50505050
 
:ذكر شده در اين مطالعات به موارد چشمگير زير مي توان اشاره كرد داده هاياز جمله  ●  
خانواده اين . تافزايش داش %)73737373بالغ بر (تن  7777/1111زراعي ساليانه ميانگين توليد محصوالت خوراكي توسط هر خانوار  -  
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مساحت  . ميليون كشاورزِ خُرد توليد كنندة انواع غله و محصوالت ريشه اي را در بر مي گيرد  42424242/4444جمعيتي بالغ بر ها 
   .                                            استهكتار ميليون  6666/3333اراضي زراعي زير كشت اين كشاورزان مجموعا 

كشاورز  146000146000146000146000از دستاوردهاي %) 150150150150افزايشي برابر با (تن در سال  17171717به ميزان  ييغذامحصوالت ليد افزايش تو -  
يب زميني سيب زميني، س(هكتار به كشت محصوالت ريشه اي  542000542000542000542000بود كه در اراضي زراعي كوچك مجموعا معادل با 

                                                                                                .بودند مشغول) شيرين و كاساوا
ميانگين با (اراضي وسيع تري به كشت و زرع مشغول اند  دربراي كشاورزاني كه در يك مورد در آمريكاي التين،  -

           .  بود%) 46464646با افزايشي معادل (تن  150150150150، افزايش بازده براي هر خانوار بالغ بر )هكتار 90909090زير كشت برابر با مساحت 
 

طرحي كه در باال به آنها اشاره شد، اطالعات به دست آمده در مورد قاره آفريقا  286286286286هاي همچنين، در ارتباط با يافته 
. تا تاثير كشاورزي غيرشيميايي يا نيمه شيميايي بر ميزان بازده مشخصا براي آن قاره روشن گردد 17جداگانه بررسي گرديد

افزايش براي تمامي % 116116116116: باالتر بود%)  79797979يعني (نگين بازده محصوالت در قاره آفريقا حتي از ميانگين جهاني افزايشِ ميا
در كشور كنيا اين . افزايش براي طرح هاي كشاورزي بوم شناختي در كشورهاي شرق آفريقا% 128128128128طرح ها در آفريقا و 
مامي طرح هايي كه تدر  بر اين بايد اشاره كرد كهعالوه . بود% 54545454اوگاندا و در % 67676767، در تانيزانيا %179179179179افزايشِ بازده برابر با 

دقيقا خالف باور  ين ا ودر هر هكتار افزايش آشكاري يافت  به محصوالت كشاورزي غذايي مربوط مي شد، بازده
                                        . كشاورزي غير شيميايي سايه افكنده استهاي است كه سال هاست بر توانايي  نادرستي

 
واهد موجود بر حسب روش هاي مورد استفاده در كشاورزي غيرشيمياييش ■  

در منطقه اي به همين نام در اتيوپي، مكاني كه احياي كشاورزي بوم شناختي  18يافته هاي به دست آمده از طرح تيگري  
يافته . ر باال بردن بهره وري را مشخصا نشان مي دهدد 19در جريان بوده است، مزاياي استفاده از كمپوست 1996199619961996سال از   

قبال نشان داده بود كه با استفاده از كمپوست مي توان افزايش بازدهي مشابه با استفاده از كودهاي  1998199819981998هاي اوليه در سال 
نشان مي دهد، به  2222004004004004و  2003200320032003، 2002200220022002با گذشت زمان، همان طور كه يافته هاي مرتبط با سال هاي . شيميايي را به وجود آورد

ي در آنها بكار برده شده طور متوسط، مزارعي كه با كمپوست كودورزي شدند در مقايسه با مزارعي كه كودهاي شيمياي
                                                                               20.داشتند )در برخي موارد تا دو برابر(بود بازده باالتري 

 
2006200620062006تا پايان  2000200020002000هاي تحليلي آماري از يافته هاي تحقيقات منطقه تيگري براي سال 

كه براي سازمان غذا و خواربار  21  
تهيه شده بود حاكي است كه استفاده از كمپوست در تمامي موارد موجب افزايش بازده در  22)فائو(سازمان ملل متحد 

جامعه  19191919مزرعه در  974974974974تحقيقات شامل نتايج به دست آمده از مطالعه يافته هاي اين سري . توليد كشاورزي شده است
  نخود سبزاز جمله جو، گندم، ارزن، ذرت، و نيز باقال و  اين يافته ها ميزان بازده دانه و كاه براي انواع غله. روستايي بود

                                                                                                                            . را در بر مي گيرد

 
 در مقايسه با مزارعِ كنترل، يعني مزارعي كه در آنها از هيچ نهاده اي براي(به جز مورد نخود سبز، استفاده از كمپوست  

سبز اين  براي نخود(. دادزايش تا دو برابر اف را ، بازده دانه در كليه محصوالت)حاصلخيزي خاك استفاده نشده بود
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نيز قابل توجه بود ولي نه ) يعني برگ و ساقه(كاه در توليد افزايش بازده با كمپوست، در كشت .) بود% 28282828افزايش تقريبا 
                            .                                                                           دانهدر توليد افزايشِ بازده به اندازه 

 
نيز كشت با كمپوست نتايج بهتري در بازده به كودورزي شده بودند شيميايي  كودتوليد در اراضي اي كه با در مقايسه با   

يعني مقايسه بين كشت با كمپوست و كشت (باال  مطالعات در مقايسه بادست آورد اگر چه تفاوت هاي به دست آمده 
يميايي و كشت شازده در كشت ، بو باقال 23در مورد سورگم. فاحش نبودند )ده براي حاصلخيزي خاكنهابدون هيچگونه 

 حقيقاتتنتايج اين . بود اما در ديگر محصوالت بازده كشت غيرشيميايي به مراتب باالتر. غير شيميايي تقريبا يكسان بود
همچنين نشان داد كه كودورزي با كمپوست نه تنها موجب افزايش رشد در كل گياه (دانه و كاه) شد بلكه نسبت بازده 

                                                                                                .كاه را نيز افزايش دادمقدار نسبت به دانه 
 

به اين سو اداره  1998199819981998سال با كمپوست در مقايسه با كود شيميايي موجب شد كه از  اورزيشدن برتري كشآشكار  
كشاورزي و توسعه روستايي منطقه تيگري روشِ ساختنِ كمپوست را نيز در آموزش هاي ترويجي خود به كشاورزان 

كشاورزان فراگرفته بودند كه چگونه كمپوست بسازند و چگونه از آن براي %  25252525، حداقل 2007200720072007تا سال . محلي بگنجاند
از شواهد بارز موفقيت اين رويكرد فني در امر كشاورزي در اين منطقه مي توان . حاصلخيزي اراضي خود بهره ببرند

در عين . تن رسيد 1354000135400013540001354000هزار تن به  714714714714بازده غله تقريبا دو برابر شد، يعني از  2006200620062006تا  2003200320032003اشاره كرد كه بين سال هاي 
 2222/8888هزارتن به  7777/13131313اين ميزان از . ه شده استنيز كاهش مداومي در استفاده از كودهاي شيميايي مشاهد 1998199819981998حال، از سال 

                                                                                                             .       هزارتن تقليل يافته است
 

به انتشار در اقصي نقاط دنيا ختي كاربست روش هاي كشاورزي بوم شنانتايج در متون پژوهشي ديگري كه در ارتباط با   
ارائه برخي از به به اختصار در زير . آمده است كشاورزي غيرشيميايديگري از بازده باالتر  نمونه هاي 24رسيده است،

                                                 . مي پردازيميافته هاي اين تحقيقات در قاره هاي مختلف دنيا 
 

 آفريقا
قداماتي كه براي حفاظت از آب و خاك در زمين هاي خشك بوركينا فاسو و نيجريه انجام شده است اراضي تخريب ا*   

كيلوگرم، كه  644644644644ساالنه برابر با كسري (شرايط بسياري از خانواده ها كه قبال با كمبود غله . شده را مجددا احيا كرده است
مواجه بودند هم اكنون با دستيابي به باالبود توليد ساالنه معادل با  ) تماه در سال اس 5555/6666مترادف با كم غذايي به مدت 

                                                                                                               .كيلوگرم تغيير يافته است 153153153153
ي كشاورزي پايدارِ مرتبط با كشاورزي بوم شناختي را انتخاب كرده خانوار روستايي، روش ها 12500125001250012500اتيوپي، در كشور * 

.  درصد به ميزان برداشت خود افزوده اند 60606060اند و از اين طريق   
 3333-5555 ستدر منطقه تيگري در اتيوپي، بازده محصوالت در اراضي زراعي كه با استفاده از كمپوست كودورزي شده ا* 

. آن كودهاي شيميايي به كار رفته استبرابر بيش از زمين هايي بوده كه در   
براي تقويت خاك، 25در طرح هاي پژوهشي كشاورزي در كشور سنگال از روش هايي چون كمپوست و كود سبز*   
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 برخي از روش هايِ كشاورزي بوم شناختي در اقليم هاي مختلف جهان
 

Agroforestry          كشاورزي با حاشيه جنگلي ● 

به منظور (به حاشيه كشتزارها براي تقويت تنوع زيستي و بهره گيري از درختان به عنوان بادشكن ) درختان مثمر و غير مثمر(ودن درختكاري افز
در بسياري از نقاط مركزي و غربي  . از ويژگي هاي كشاورزي بوم شناختي در بسياري از نقاط جهان است) جلوگيري از تبخير سطحي و برگي

سايه اين . نيز همين نقش را بر عهده داشتند) از نوع سفيد چوب و سنجد(ز قبل از اجراي طرح پوشش انهار، درختان حاشيه مزارع ايران ني
                 .                                                                                             درختان همچنين از تبخير آب انهار جلوگيري مي كرد

Bunding         ● خاكريز سازي  

. خاكريزسازي از روش هاي متداول در اراضي شيب دار جهت تراس بندي و تشويق رسوب رواناب و نتيجتا پيشگيري از فرسايش خاك است
اكريزها شيارهايي كنده مي شود كه گاه در كنار خ. خاكريزها گاه با خاك و گاه با سنگ ساخته مي شود و مرز بين دو تراس را مشخص مي كند

براي كاهش احتمال تخريب اين شيارها در آنها   . در صورت جاري شدن سيالب هاي فصلي مي توان حجم بااليي از آب را در محل رسوب داد
.     مي نامند Contour grass barriers » سدهاي علفي خطوط هم تراز« اين شيارها را. مي كارند) از تيره گندميان(انواع گياهان علفيِ مقاوم    

  Compost                  ● كمپوست    

كشاورزان در اقصي . استفاده از كمپوست براي تقويت خاك زراعي و كاستن از تراكم آن از سنت هاي ديرينه و گسترده كشاورزي جهان است
. براي پوساندن بهداشتي آنها قبل از افزودن آن به خاك داشته اند نقاط دنيا، از جمله ايران، فراخور اقليم و ضايعات گياهي موجود، روش هايي

.                                 كمپوست قادر است كه عناصر مغذي خاك را كه با رشد محصوالت زراعي از خاك خارج مي شود به آن باز گرداند  

Cover cropping           كشت محصوالت پوششي ● 

محصوالت پوششي به منظور كشت . خاك استسالمت و حاصلخيزي غير شيميايي اين است كه سالمت گياه در گرو  يكي از اصول كشاورزي
خاك در برابر تبخير سريع رطوبت و فرسايش مواد آلي آن در اثر تابش مستقيم آفتاب و نيز محافظت از فرسايش بر اثر بارندگي و از حفاظت 

با ذخيره سازي نيتروژن در آن همراه باشد، كشاورزان از انواع گياهان خاك در برابر فرسايش كانيكي ضمنا براي اينكه محافظت م. رواناب است
                                                             . استفاده مي كنندبه عنوان محصوالت پوششي ) مانند شبدر، انواع لوبيا و نخود(تيره نيام داران 

Conservation tillage   ●  بي مورد براي حفاظت از رطوبت و مواد آلي خاك شخمپرهيز از          

رويكرد حفاظتي به شخم مجموعه اي از روش هاي خاكورزي را در بر مي . ضروري نيست كه پس از هر كشت، اراضي زراعي شخم زده شود
اين روش ها عموما ريشه در سنت هاي . آلي آن استفاده مي شودگيرد كه با هدف حفاظت از خاك در مقابل هدررفت رطوبت و فرسايش مواد 

اخيرا . مثال در ايران طي قرون، كشاورزان پس از برداشت گندم و جو، بدون شخم مجدد زمين، در آن كنجد مي كاشته اند. ديرينه كشاورزي دارند
.                                                                         تمجددا در ايران مورد توجه قرار گرفته اس» كشت حفاظتي«اين روش با نام جديد   

Contour ploughing  ● تراز هم شخم اراضي شيب دار به موازات خطوط  

م در كشاورزي مكانيزه و شيميايي به علت واهمه از واژگون شدن تراكتور، شخ. شخم اراضي شيب دار مستلزم دقت و احتياط بيشتري است 
در كشاورزي بوم . اين عملكرد موجب فرسايش خاك مي شود. انجام مي شود) يعني عمود بر خطوط هم تراز(اراضي شيب دار به موازات شيب 

معموال رديف . شناختي، با استفاده از ابزار آالت و فنون مناسبِ شخم، كشاورزان قادر به تراس بندي و شخم زمين به موازات خطوط هم ترازند
.                   ت در اين اراضي نه به صورت راست بلكه منحني اند كه خود مانع ديگري در برابر فرسايش اراضي توسط رواناب استهاي كش  

Double digging           نيدوبار َك ●

دليل علمي رشد سريع گياهان . كه رشد گياهان زراعي و باغي را تسريع مي كند با شخم عميق استروشي براي آماده سازي خاك » دوبار َكني«
 گياه انرژي بيشتري براي رشد و شده اين است كه گياهان انرژي كمتري براي ريشه دواندن در خاك صرف مي كنند »دوبار كني«كه  يدر خاك

 اج است، به اكسيژن نيزاز سوي ديگر، كشاورزان مجرب مي دانند كه همانطور كه ريشه هاي گياه به آب محت. ساقه و برگ در اختيار دارد سالمِ
                                                                                      .استتر خاكي كه دوبار كني شده است از نظر اكسيژن غني . نيازمند است
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 برخي از روش هايِ كشاورزي بوم شناختي در اقليم هاي مختلف جهان- ادامه
 

Green manure  ●  كود سبز           
ذخيره  افزايشِ براي. مي كارنددر خاك مغذي چون پتاسيم، كلسيم و فسفر  عناصرن و ديگر براي ذخيره سازي نيتروژعمدتا محصوالت كود سبز را 
همچنين ديده شده است كه محصوالت كود سبز همزمان و بين  .مي زنندقبل از گلدهي، شخم محصوالت سبز را معموال  ،سازي نيتروژن در خاك

محصول،  ريق هم از رشد علف هاي هرز جلوگيري مي شود و هم پس از برداشتاز اين ط. كاشته مي شود) مثال ذرت(رديف هاي محصول اصلي 
.                                                                                       كود سبز همراه با ضايعات محصول اصلي با شخم به خاك اضافه مي گردد  

In-row tillage  ● شخم رديفي               

كمپوست و . در اين روش، به جاي اينكه تمامي سطح خاك شخم زده شود، فقط نوارهايي از آن، يعني همان رديف هايِ كشت، شخم زده مي شود
هدف از كاستن از سطح شخم اين است كه از يك . ديگر افزودني هاي تقويت كننده خاك را در همين نوارهاي شخم زده شده به خاك مي افزايند

هدر رفت رطوبت خاك و ايجاد اختالل در زيستگاه هاي موجودات خاكزي كه در تغذيه ريشه ها مؤثرند و از سوي ديگر از پوسيدگي سريع  سو از
                        .                                                                                       مواد آلي خاك در مجاورت با نور و جو جلوگيري شود

Integrated nutrient management      مديريت يكپارچه مواد مغذي موجود در خاك ●  

از آنجاييكه گذار از . اين اصطالح براي اشاره به روش هاي تركيبيِ تقويت خاك توسط كودهاي شيميايي و كودهاي آلي بومي به كار برده مي شود
نيازمندي هاي غذايي محصوالت زراعي به طور موقت كامل آلي فرآيندي تدريجي است، اين رويكرد براي تامين كشاورزي شيميايي به كشاورزي 

بومي را از ميزان كود شيميايي مي كاهند و همزمان بذرهاي به تدريج غيرشيميايي، هر ساله كامل به كشت براي تبديل . مي تواند مناسب باشد
                                                                                                                                   .صالح شده مي كنندجايگزين بذرهاي ا

Integrated Pest Management        ● مديريت يكپارچه آفات  

از اين منظر، ارگانيسم ها فقط . كه براي بروز آنها به وجود مي آيداز ديدگاه كشاورزي بوم شناختي، آفات در مزرعه ناشي از شرايط مساعدي است 
 سموم شيميايي براي. وقتي زيانبار مي شوند كه شرايط مساعد رشد آنها به تكثيرِ بيش از حد آنها بينجامد و موجب آسيب اقتصادي به كشاورز شود

را نيز از بين مي برند و با ) از جمله گونه هاي شكارچي(ز موجودات ديگر مبازره با آفات مناسب نيستند چون عالوه بر آفت مورد نظر بسياري ا
مديريت يكپارچه آفات . شرايط براي بروز مجدد آفت هدف و ديگر آفات و تكثير شديد آنها مناسب تر مي گردد تضعيف تنوع زيستي در مزرعه،

.                                                   زرعه را به تعادل مي رساندشامل روش هاي غير شيميايي گوناگوني است كه جمعيت انواع حشرات در م  

Livestock and aquaculture integration      ● تلفيق دامداري و آبزي پروري با زراعت     

 است كه گياهان و جانواران مكمل  بيآگاهي تجراين  اين راهكار مبتني بر. در محيط هاي زراعي از سنت هاي ديرين بشر است انواع دام پرورش
           . محيط مزرعه غذاي حيوانات ساكن در آن اندبراي خاك، و انواع حشرات و كرم هاي يكديگرند كما اينكه فضوالت حيواني، كودي مقوي 

Mulching ●  پوشش خاك(مالچ(     

. اي كشاورزي بوم شناختي از نوع پوشش براي خاك استفاده مي كنندبراي محافظت از موجودات خاكزي و حفظ رطوبت خاك، بسياري از نظام ه
.                              تنوع پوشش هاي خاك بسيار است، از اين جمله تراشه هاي چوب، سنگ، ريگ، صدف و انواع گياهان را مي توان نام برد  

Water harvesting   ● استحصال آب باران  

انواع عمليات ذخيره سازي آب در خاك مزارع و باغات ديم، شكل . ران جهان، اين روش در ايران نيز سابقه طوالني داردويژه مناطق خشك و كم با
دادن به اراضي به منظور هدايت رواناب به مزرعه يا باغ، و ساخت آب انبار از جمله روش هاي ذخيره سازي آب باران و برف براي مصارف 

                                                                                                                                               .          كشاورزي بوده است
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. استفاده شده است) به جاي كود فسفات(فات استحصال و ذخيره آب باران براي آبياري، و بهره گيري از سنگ فس
. تبوده اس% 75757575-165165165165و % 75757575- 195195195195طرح ها به ترتيب برابر با بازده ارزن و بادام زميني در اين افزايش   

تن در  4444تا  2222هكتار، شاهد افزايش بازده ذرت از  1000100010001000كشاورز با اراضي زير كشت مجموعا برابر با  500500500500كنيا، در *   
خاك و ديگر راهكارهاي كشاورزي  سازيخاك، بارور از افزايش به دنبال معرفي روش هاي حفاظتاين . هكتار بودند

.   غير شيميايي ممكن شد  
كاشت حبوبات، محصوالت پوششي و كود سبز براي در غرب كنيا، روش هاي كنترل بيولوژيكي آفات همراه با *   

           . كيلوگرم در هكتار انجاميد 600600600600كيلوگرم به  300300300300زميني از  بارورسازي خاك به افزايش دو برابري بازده لوبيا و بادام
در شرق و مركز كنيا، كشاورزان خُرد در بكارگيري روش هاي طبيعي بارورسازي خاك، مقابله با بيماري ها، آفات*   

نتيجه . اندو علف هاي هرز، حفاظت از آب و خاك، بهره گيري و حفاظت از بذرهاي محلي در مزرعه آموزش ديده   
. ي درآمد جلوه گر شده استدرصد 40404040درصدي توليد و  50505050مثبت كاربست اين روش ها به صورت افزايش   

جايي كه كشاورزان از خاك هاي ضعيف و  26كشاورز در غرب كنيا و منطقه اي در شمال ريفت، 1000100010001000از بيش *    
و  ) افزايش در بهره وري% 71717171يعني (در هكتار  كيلوگرم 3414341434143414نامرغوب رنج مي بردند، افزايش بازده ذرت به ميزان   

روش مثبت ديده شده است كه از تاثير ) ره وريافزايش در به% 158158158158(كيلوگرم در هكتار  258258258258برداشت لوبيا به ميزان   
حكايت مي باروسازي خاك، رعايت اصولِ تناوب و تنوع كشت، و راهكارهاي مديريتي كشت و زرع  هاي غيرشيمياييِ

. كند  
مزرعه در سطح كشور موجب شد كه بازده 2000200020002000ماالوي تلفيق پرورش ماهي با سيستم هاي زراعي در ر كشور د*   

مضافا اينكه كشاورزان اين كشور قادر شدند كه . كيلوگرم در هكتار افزايش يابد 4000400040004000به  2700270027002700صيفي كاري از   
. د براي تغذيه خانوار به وجود آورده استكتار ماهي توليد كنند كه خود منبعي جديكيلوگرم در ه 1500150015001500معادل با   

 
 آمريكاي التين

كيلوگرم در هكتار 400400400400-600600600600هزار خانواده از افزايش بازده از  55555555مركزي، در هندوراس و گواتماال در آمريكاي *   
  اين افزايش از طريق تلفيق روش هايي چون كاشت كود سبز،. ار شده اندكيلوگرم در هكتار برخورد 2000200020002000-2500250025002500به 

 29كريزهاي سنگيخااستفاده از  28شخم رديفي، 27تراز،هم شخم اراضي شيب دار به موازات خطوط ، محصوالت پوششي
.به دست آمد و كود حيواني  

  و از حفاظت آب وخاك توجه كرده اند به، 32و ريوگرانده دو سول 31، پارانا30در جنوب برزيل، در اياالت سانتا كاترينا* 
، و استفاده تراز هم شخم اراضي شيب دار به موازات خطوط روش هاي بوم شناختي كشاورزي از جمله كاشت كود سبز،  

از افزايش بازده ذرت و سويا به ترتيب  در اين مناطق. بهره مند شده اندرسوب بيشتر رواناب تشويق موانع خاكي براي از 
  .رسيده استتن در هكتار  7777/4444و  5555تن در هكتار به  8888/2222و   3333

به رغم اين . مناطق مرتفع و كوهستاني بوليوي، پرو و اكوادور از سخت ترين مناطق جهان براي كشاورزي است* 
برابر  3333استفاده از انواع گياهان براي كود سبز موفق شده اند كه بازده سيب زميني را تا ، كشاورزان با اقليميدشواري هاي 

كيلوگرم در  4000400040004000كشاورز بوليويايي ميزان توليد سيب زميني خود را از تقريبا  2000200020002000به از اين طريق نزديك . افزايش دهند
.  رسانده اند كيلوگرم در هكتار 10000100001000010000-15000150001500015000هكتار به   
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 گزيده اي از منابع توصيفي روش هاي كشاورزي بوم شناختي در ايران
 

با اثبات كارآيي روش هاي بومي كشت و زرع در . بسيار استفاده مي كنند» بركت«گذشته از كلمه  روستا در توصيف دوران سالمندانِ
جهان، ديگر نمي توان تكرار كلمه بركت را صرفا به حسابِ اعتقادات ديني اين بزرگان يا ناشي از دلتنگي آنان براي دوران جواني 

ضرورت : نهاد فرامليتي كشاورزي«(فرو افتاده است  كشاورزي امليتيِحال كه پرده از تبليغات بي پايه نهاد فر. خود گذاشت
مي توان با اطمينان در مسير پژوهش و احياي روش هاي بومي ، )22222222، ص 220220220220ه ، سنبله، شمار»نهادشناسي در تبيين الگوي بومي پيشرفت

                                                                 .كشاورزي كشور براي توليد بيشتر و خسارت كمتر به منابع طبيعي گام برداشت
 

همچنين متون مردم شناسيِ . خوشبختانه هنوز روش هاي كهنِ كشت و زرع در ميان برخي از كشاورزان خُرد سرزمين ما پابرجاست
ي پژوهش روش هاي بوم شناختيِ جديد و كهن در ايران و ديگر كشورهاي جهان كه داراي اقليم و فرهنگ مشابه با ايران اند برا

با به روز شدن برنامه ريزي و سياستگذاري كشور در حوزه كشاورزي، بي شك اين روش ها در . مهياستكشاورزيِ مناسب ايران 
ر همزمان، تحقيقات ميدانيِ دانشگاهيان و پژوهشگرانِ متعهد بر شناخت علمي ما د. سطحي وسيع تر قابل تحقيق، ترويج و استفاده اند

عالوه بر اين منابع، . در زير گزيده اي از منابع چاپي موجود را مي آوريم. مورد چگونگي عملكرد برتر اين روش ها خواهد افزود
پيرامون روش هاي بوميِ كشت، داشت و برداشت انواع محصوالت مشخص جداگانه مقاالت اطالعات سودمندي در تواريخ محلي و 

                                                                                  . نيز به چاپ رسيده استكشور  در مناطق مختلفباغي و زراعي 
 

. مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران. به كوشش ايرج افشار). دوازده باب(معرفت فالحت . 1387138713871387. بيرجنديعبدالعلي  -  
.60606060-68686868ماهنامه سنبله، شماره هاي . ي توان بخشي زمين در كشاورزي سنتيسري مقاالت شيوه ها 1373137313731373. مرتضي فرهادي  -  
تهران، موسسه پژوهش هاي برنامه . شيوه هاي سنتي بهورزي و بهداري و توان بخشي زمين در ايران: كشتكاري و فرهنگ. 1982198219821982. مرتضي فرهادي -

.ريزي و اقتصاد كشور  
مقدمه، تصحيح و توضيح هوشنگ ساعدلو و همكاري مهدي قمي . اق يا كليد در گنج هاي گهرمفاتيح االرز.) ق.ه 13131313قرن . (محمد يوسف نوري -

.  تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. نژاد  
تهران، موسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل با . به كوشش منوچهر ستوده، ايرج افشار: آثار و احياء. 1368136813681368. رشيدالدين فضل اهللا همداني -

.دانشگاه تهران همكاري  
. تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات. به كوشش محمد مشيري. ارشاد الزراعه. 1390139013901390). فاضل هروي(قاسم ابن يوسف ابونصري هروي  -  
نگاه ترجمه ب ،تهران. »در معرفت بعض امور كه اهل فالحت را به كار آيد«. شناخت كشاورزي سنتي ايران مقدمه اي بر. 1359135913591359. احمد رضا ياوري -

.و نشر كتاب  
.تهران، مركز نشر دانشگاهي .مصحح حسن فاطمي. ورزنامه. 1388138813881388.) م 6666قرن . (باسوسكاسيانوس  -  

 

- Razia Akbar, translator. nd. Nuskha Dar Fanni-Falahat.  Secunderabad, India: Asian Agri-History Foundation. 
- Ibn Bassal. 1955. Libro de Agricultura. J. M. Millas Vallicrosa and Mohamed Aziman (eds. and trans.) Instituto 
Muley El-Hasan, Tetuan.  
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خي نقاط تا در بر(در بازده محصول در برزيل ، استفاده از كود سبز و كاشت محصوالت پوششي افزايش چشمگيري * 
  .را در پي داشته است%) 250250250250
صدي كشت را در در 150150150150احياي مجدد اين روش افزايش در پرو، خاستگاه روش كشاورزي پلكانيِ قوم باستاني اينكا، * 

. به دنبال داشته است ارتباط با انواع محصوالت خاص مناطق مرتفع  
چهار برابري برداشت را رق طبيعي افزايش سه يا آن از طورسازيِ ردر هندوراس، روشهاي حفاظت از خاك و با* 

. امكانپذير كرده است  
باغچه و مزرعه كوچك شهري به وجود آمده است، ميزان توليد براي انواع  7000700070007000بيش از در كوبا، كشوري كه در آن * 

. وگرم در متر مربع افزايش يافته استكيل 20202020كيلوگرم در مترمربع به  5555/1111محصوالت از   

 
 آسيا

درصد را به دنبال  20202020بازده به ميزان تقريبي ، افزايش برنج ر فيليپين، بهره برداري مشاركتي از منابع آب در آبياري مزارعد* 
.داشته است  

درصدي برداشت محصول در ارتباط با اراضي اي كه با استفاده از روش هاي طبيعيِ بوم شناختي  175175175175در نپال، رشد * 
.كشت شده اند گزارش شده است  

درصد  150150150150-200200200200در پاكستان، پس از كاربست روش هاي غيرشيميايي كشاورزي، بازده انبه و مركبات تا ميزان  *  
در و كامپوست  33چاز جمله روش هاي مورد استفاده كشاورزان پاكستاني مي توان به بهره گيري از مال. افزايش داشت

  .اند اشاره كردشده  34»يدوبار كن«در چاله هايي كه  انغرس درختپرورش خاك و 

 
گيري نتيجه  

و است با توجه به يافته هاي تحقيقاتي از اقصي نقاط دنيا بديهي است كه كشاورزي بوم شناختي ثمربخش و پربازده 
از سوي ديگر، سازمان ارزيابي بين . را داراست ،در حال توسعه ورهاي، به ويژه در كشجهانيانتامين امنيت غذايي توانايي 

نيز تاييد مي كند كه افزايش و تقويت دانش و فناوري كشاورزيِ بوم  35اورزي و فناوري براي توسعهالمللي علوم كش
 ز منابع، اباال بردن بهره وري در استفاده از منابع آب و خاك و افزايش بازدهضمن  ،كشاورزان بي شك ميانختي در اشن

كشاورزيِ غيرشيميايي محصوالت غذايي محلي را با عالوه بر اين، رويكردهاي متداول در  .محافظت مي كندنيز طبيعي 
زيست در اختيار مصرف  آسيب به محيطاتكا به نهاده ها و فناوري هاي كم هزينه محلي و بدون برتر و با كيفيتي كميت و 

                                                                                                                      . كنندگان قرار مي دهد
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1  Lim Li Ching. 2009. Is ecological agriculture productive? Briefing Paper 52. Third World Network. www.twnside.org.sg 

www.eabbassi.ir/ publishingsupportservices.htm   2 سايت خدمات پشتيباني نشر،  كارشناس ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبايي، همكارِ 

  3 »در خدمت اصالح الگوي مصرف« مدير سايتو  توسعه همه جانبة محليمشاور اطالع رساني، در كارشناس ارشد 

www.eabbassi.ir   
 ecological agriculture 4 ،ر اين مقاله در مورد كارآييِ اين روش غيرشيميايي كشاورزيدپژوهشيِ ذكر شده  عالوه بر مصاديق 

كوبا و موفقيت آن كشور در بي نياز شدن از  درباره استفاده از اين روش جهت برنامه ريزي و سياستگذاري كشاورزي در كشور
. قابل مطالعه استآدرس هاي اينترنتي زير در نيز به زبان فارسي مطالبي فراهم شده كه واردات كود و سموم شيميايي   

كشاورزي ارگانيك در كوبا و مقاومت در برابر تحريم ها -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo_MDCPerez.pdf 

در كوبا» گروه كشاورزي ارگانيك« -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo.pdf 

همچنين براي اطالعات بيشتر در مورد خدمات آموزشيِ اين روش كارآمد توليد كشاورزي در ايران كه ضمن بازسازي خاك، صرفه 
 ستاودر شهر و ر غذاي سالم و نزديك به محلِ مصرف براي مصرف كنندگان توليد ،ي كشاورزيجويي در آب و كاستن از هزينه ها

. به آدرس اينترنتي زير و صفحات مرتبط نگاه كنيد مي كند، را امكانپذير  
www.eabbassi.ir/localdevelopmenteducationproductiveurbangreening.htm 

  5 .در آدرس اينترنتي زير بيابيد ،متن كامل اين پژوهش جامع را با توضيحات بيشتر و پيوندهاي مرتبط 

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm 
6 global modeling 
7 Badgley et al., 2007 
8 Cover cropping 
9 Pretty et al. 2006. 
10 Integrated pest management / IPM 
11 Integrated nutrient management 
12 Conservation tillage  
13 Agroforestry 
14 Water harvesting 
15 Livestock and aquaculture integration 
16 Carbon sequestration     زمين در خاك و نتيجتا بهبود شرايط گلخانه اي در كره  كربن سازيذخيره يعني  
17 Hine and Pretty, 2008. 
18 Tigray 
19 Compost 
20 Araya and Edwards, 2006. 
21 Edwards et al., 2008. 
22 FAO 
23 Sorghum 
24 Hine and Pretty, 2008; Parrott and Mardsen, 2002; Pretty and Hine, 2001; Scialabba and Hattam, 2002. 
25 Green manure 
26 Rift 
27 Contour ploughing 
28 In-row tillage 
29 Rock bunding 
30 Santa Caterina 
31 Parana 
32 Rio Grande do Sul 
33 Mulching 
34 Double digging 
35 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development / IAASTD 
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